
 

 

 

Kysymys 1: 

Minkälaista osallistujamäärää tavoittelette hackathonilla sekä teknisten että muiden osallistujien 

osalta, vai onko osallistujamäärä toistaiseksi avoin? 

 

Vastaus kysymykseen 1: 

Arvoimme, että 4-7 ryhmää yhtä haastetta kohden olisi sopiva määrä. Haasteita voi olla noin 2-4 

yhtä hackathonia kohden. Tiimin koko voi vaihdella 5-10 henkeen. Nämä ovat arvioitamme, eivät 

sitovia lukumääriä 

 

Kysymys 2: 

Mikä tapahtumien kohderyhmä olisi? Onko kohderyhmä ylipäätään teknisten alojen osaajat vai 

spesifimmin esimerkiksi koululaiset tai työssäkäyvät ihmiset? 

 

Vastaus kysymykseen 2: 

Pääasiallinen kohderyhmä on teknologia-alan yrityksistä koostuvat tiimit. Joissakin haasteissa 

kohderyhmänä voi olla myös opiskelijat 

 

Kysymys 3: 

Onko hackathonille jo määritelty jokin aihealue, tai onko suunnitelmissa ylipäätään määritellä 

hackathonille jokin tietty rajattu aihealue? 

 

Vastaus kysymykseen 3:  

Yhdessä hackathonissa voi olla useita rajattuja haasteita jotka perustuvat pääsääntöisesti kaupungin 

omiin todellisiin tarpeisiin. Haasteita saattavat liittyä esimerkiksi IoT:n hyödyntämiseen 

kaupunkiympäristössä, tai vaikkapa digitalisaation mahdollisuuksiin kaupungin palveluissa.   

 

Kysymys 4: 

Riippuen edellisen kysymyksen vastauksesta, onko tarkoituksena että kaupungin sidosryhmät 

olisivat hackathonissa läsnä esimerkiksi omien hackathon-haasteiden muodossa tai tuomareina? 

 

Vastaus kysymykseen 4: 

Kyllä, kaupungin asiantuntijat ja sidosryhmät tulevat olemaan tarpeen mukaan hackathoneissa 

läsnä. Valintaraati koostuu tyypillisesti kaupungin ja kaupungin sidosryhmien edustajista. 

 

Kysymys 5: 

Millaista osaamista tilaaja erityisesti arvostaa työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden 

osaamisen osalta? 

 

Vastaus kysymykseen 5: 

Kokemus vastaavien tapahtumien järjestämisestä. Osaaminen ja kokemus ketterien menetelmien 

käyttämisestä ja soveltamisesta. Substanssiosaaminen. 

 

Kysymys 6  

Työpajan osalta tarjouksen tulee sisältää tapahtuman pääjärjestäjän tiedot ja tämän tehtävän 

mukainen kokemus. Tarkoitetaanko tällä palveluntarjoajan päävastuullisen asiantuntijan tietoja ja 

kokemustaustaa? 

 

Vastaus kysymykseen 6: 

Kyllä. 



 

 

 

Kysymys 7: 

Referensseissä ei ole mainittu aikarajaa – voivatko ne olla vanhoja (enemmän kuin esim. 3v) tai 

vielä käynnissä olevia? 

 

Vastaus kysymykseen 7: 

Sekä yli 3 vuotta vanhat, että käynnissä olevat referenssit kelpaavat.  

 

Kysymys 8: 

Tarjouspyynnössä ei ole mainittu mitään tarjottavista henkilöistä – voidaanko siis esittää eri 

henkilöitä eri projekteihin läpi sopimuskauden? Vai onko tähän (muita) rajoitteita? 

 

Vastaus kysymykseen 8: 

Voi olla eri henkilöitä tarjouskaudelle.  

 

Kysymys 9: 

Miten hinta ilmoitetaan? Ilmoitetaanko hinta erikseen yhdelle tapahtumalle? Minkä pituiselle 

tapahtumalle hinta ilmoitetaan (2h/päivä/2pvä /5pvä tai jotain muuta)?  

 

Vastaus kysymykseen 9: 

Hinta ilmoitetaan yhdelle tapahtumalle esittämänne toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Toimintasuunnitelman tulee sisältää ehdotus tapahtuman kestolle. 

 

Kysymys 10: 

Pitääkö hinta ilmoittaa erikseen Hackatonille ja työpajalle vai ilmoitetaanko yhteinen hinta? 

 

Vastaus kysymykseen 10: 

Hinta ilmoitetaan molemmille erikseen. Molempia tai vain jompaakumpaa voi tarjota. 

 

Kysymys 11: 

Hintaan vaikuttaa osallistujien määrä, millaiselle osallistujamäärälle hinta määritellään (niin 

hackatonissa kuin työpajassa)? 

 

Vastaus kysymykseen 11: 

Katso vastaus kysymykseen 1. 
 

Kysymys 12: 

Tarjouspyynnössä esiintyy ristiriitaisuutta koskien palveluntuottajan toimittamia liitteitä kohtaan. 

Tuleeko palveluntarjoajan toimittaa tilaajavastuu.fi raportti tai vastaavat tiedot tarjouksen liitteenä 

vai edellytetäänkö näitä vasta tarjouskilpailun voittaneilta tahoilta? 

 

Vastaus kysymykseen 12: 

Nämä edellytetään vasta tarjouskilpailun voittaneelta taholta osana sopimusneuvotteluja. 

 

Kysymys 13: 

Mitkä ovat ”tapahtuman järjestämisen kannalta kriittiset asiat”? Vain asiat jotka ovat lueteltu 

kohdassa 3.1? 

 

Vastaus kysymykseen 13: 



 

 

Odotamme tähän tarjoajan näkemystä (tarjouksen tulee sisältää ehdotus toimintasuunnitelmaksi 

jossa tarjoaja esittää tärkeimmät tapahtuman onnistumisen edellytykset. 

 

Kysymys 14: 

Tuleeko tarjouksen koskea sekä hackatonien että työpajojen järjestämistä & fasilitointia ts. 

palveluntarjoaja ei voi tarjota vain toiseen osa-alueeseen? 

 

Vastaus kysymykseen 14: 

Molempia tai vain toista osa-aluetta voi tarjota. 

 


